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ثانوی تعلیم
محکمہ تعلیم ایک نیا درجہ بندی کا سکیل متعارف کروائے گا جو پہلی مرتبہ
موسم گرما  2017 GCSEکے امتحانی نتائج میں استعمال ہو گا— جو کہ
موجودہ سسٹم میں سب سے اہم تبدیلی ہے۔ جیسا کہ  GCSEمیں پہلے حروف
( *Aبلند ترین) سے ( Gکم ترین) سکیل استعمال کرتے ہوئے درجہ بندی
قابل حصول
ہوتی تھی ،نیا سسٹم نمبرز  9-1 (9بلند ترین اور  1کم ترین ِ
درجہ) استعمال کرے گا۔ اس کے عالوہ' ،اچھی کامیابی' (یا اوسط سکور) کا
معیار درجہ  5پر تھوڑا سا بلند ہو گا ،جو کلیتا ً اس قابلیت کو اور چیلنچ خیز
بنا دے گا۔ یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ جو موجودہ صورت میں ،مثال کے
طور پر ،درجہ  Aیا زائد حاصل کرتے ہیں وہ درجہ  7یا زائد حاصل کریں
گے۔ وہ جو درجہ  Cیا زائد کے حامل ہیں درجہ  4یا زائد حاصل کریں گے۔
مختلف مضامین نئے درجہ بندی سکیل پر مختلف اوقات میں منتقل ہوں گے،
اس لیے طالب علم حرف اور نمبر کی مرکب درجہ بندی پائیں گے جب تک
پورا سسٹم منتقل نہیں ہو جاتا۔

مزید تعلیم کے لیے تبدیلیاں (عمر )+16
محکمہ تعلیم  ASاور -Aلیولز میں تبدیلیاں النے کے لیے بھی سرگرم ہے۔
جیسا کہ پہلے -ASلیول کے نتائج -Aلیول میں شمار ہوتے تھے ،یہ صورت
اب مزید نہیں رہے گی؛  ASاور  Aلیول مزید مشترکہ نہیں رہیں گے۔ اگر
ایک طالب علم صرف  ASلیول پر پڑھنا چاہتا ہے ،تو پھر وہ سال  12کے
اختتام پر علیحدہ اہلیت کا امتحان دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنا ارادہ تبدیل کر
لیں اور مکمل  Aلیول کرنا چاہتے ہوں ،تو ان کا دوبارہ امتحان سال  12کے
ساتھ ساتھ سال  13میں پڑھے گئے مواد کے کورس کے اختتام پر دوبارہ
امتحان لیا جائے گا۔
اس کے عالوہ ،کورسز کو ماڈیولز میں تقسیم نہیں کیا جائے گا جیسے پہلے
کیے جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنوری میں مزید امتحانات نہیں ہوں
گے۔ نیز-AS ،لیولز کے لیے جائزے طالب علم کی پڑھائی کے پہلے سال
کے بعد ہوں گے ،اور دو سال بعد -Aلیولز کے لیے ہوں گے۔ یہ نیا  ASاور
 Aلیولز پہلی بار کچھ مضامین کے لیے ستمبر  2015میں متعارف کرائے
گئے تھے ،اور اگلے دو سال ،ستمبر  2016اور آخرکار ستمبر  2017میں
ان کا نفاذ جاری رہے گا۔

تشخیصات اور
قابلیت

حالیہ تبدیلیاں
برطانیہ کی تعلیم میں۔

بنیادی تعلیم

سکیل کردہ سکور

3-4

نرسری

4-5

استقبالیہ

صوتی معائنہ کاری
کی پڑتال

5-6

سال 1

SATS

6-7

سال 2

7-8

سال 3

8-9

سال 4

9-10

سال 5

-Aلیولز

-Aلیولز نہایت عمومی
قابلیت ہے جو یونیورسٹی جانے سے پہلے
اور -AS
اورمضامین کی
لیولزپڑھتے ہیں
رینج میں دستیاب ہے۔ طلباء عموما ً سال  12کے دوران یہ
اور  13میں اپنی ثانوی تعلیم (چھٹا فارم) یا کالج کے دوران لیتے ہیں۔
وہ -ASلیولز کی قابلیت سال  12کے اختتام پر وصول کر سکتے ہیں
اگر انہوں نے صرف ایک سال کے لیے مضمون پڑھنا منتخب کیا ہے۔
طالب علم کو یونیورسٹی میں قابل قبول ہونے کے لیے  3یا -4 Aلیولز
مکمل کرنے چاہیے ،اس کے لیے درکار درجات آپ کی یونیورسٹی اور
جس کورس کے لیے آپ اپالئی کر رہے ہیں اس پر منحصر ہیں۔

ان کا خام سکور
ہاں یا نہیں کی تصدیق کہ آیا انہوں نے حاصل کر لی
 100کی قومی اوسط

بنیادی

SATS

 10-11سال 6

ثانوی
 11-12سال 7
سال کے دوران سکول میں
ٹیسٹس
جنرل
GCSE
(تعلیم کاکاجنرل
( GCSEتعلیم
سرٹیفیکیٹ)
سرٹیفیکیٹ)

 12-13سال 8
 13-14سال 9
 14-15سال 10
 15-16سال 11

BTEC

( BTECبزنس اور ٹیکنیکل تعلیم کی کونسل)
کی قابلیت عموما ً طالب علم کے مستقبل سے متعلقہ
ہوتی ہیں
کام اور ذریعہ معاش کے منصوبے ،اور کالس روم میں سیکھے گئے
عملی کام ،کام سے متعلقہ صالحیتوں کی ترویج۔ یہ  GCSEکے ساتھ
ساتھ یا اس کے متبادل کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ طالب علم -A
لیولز کے بجائے  BTECبھی پڑھ سکتے ہیں؛ وہ پھر بھی مساوی قابلیت
حاصل کریں گے

اپرنٹس شپس

قومی فنی
قابلیت ( )NVQsبھی حاصل کی
جا سکتی ہیں
اور
جو اپرنٹس شپس کرنا منتخب کرتا ہے (a
NVQs
معاوضے یا بغیر معاوضے کے نوکری جو طلباء کو عملی
علم اور کام کے تجربے سے لیس کرتی ہے)  NVQsایک فرد کے موثر
طور پر کام کرنے کی صالحیت کی بنیاد پر عطا کیے جاتے ہیں۔ وہ
طالب علم جو -Aلیولز کے مساوی  NVQپڑھتے ہیں وہ یونیورسٹی میں
اپالئی کر سکتے ہیں۔

ابتدائی
سال

GCSE

طالب علم  5مضامین منتخب کرتے ہیں ،جو
 2سال کے لیے پڑھائے جاتے ہیں  14سے
 16کی سیریز پاس کر لینے کے بعد
امتحان ،طالب علم کو ( GCSEثانوی تعلیم کے جنرل سرٹیفیکیٹ)
ہر مضمون میں دے دیا جاتا ہے

عمر

کلیدی
مرحلہ 3





'قومی نصابی ٹیسٹس' 11 ،کے طور پر بھی جانے جاتے
ہیں
سال پرانے میتھ اور انگلش کے برطانیہ بھر میں تحریری
پہلے کرتے تھے جس پر آپ کا بچہ سیکھ رہا ہے وہ
 SATsتعین
امتحاندرجے کا
اس
آپ کے بچے کی سیکھنے کی کامیابی کی پیمائش بھی کرتا ہے

کلیدی
مرحلہ 4
مرحلہ 4

 SATsکے نتائج میں تبدیلیاں
 SATsکے نتائج بطور قومی نصابی درجات دیئے جاتے تھے۔
اب ،چونکہ ،طالب علموں کو' ،خام سکور' — حاصل کردہ اصل
نمبر کے عالوہ سکیل کردہ سکور دیا جائے گا۔ جوالئی  2016کے
بعد سے ،جب سال  6کے  SATsنتائج شائع ہوں تب طالب علموں
کو دیا جائے گا:

SATs

تشخیص یا قابلیت

کلیدی مرحلہ 2

معلم کی تشخیصات میں تبدیلیاں ()TAs
طلباء کا تقابل لیولز کے بجائے 'شاگرد کر سکتا ہے' کے بیانات پر ہو
گا۔ یہ بچے کے ٹیسٹس کے وقت بچے کی متوقع قابلیت کی تفصیالت
ہیں۔ یہ اول تا آخر معلم کی تشخیصات ہیں جو سکولز یہ جاننے کے لیے
دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ان کے طالب علم متوقع معیار کو حاصل کرنے
کے قابل ہیں۔

یک جھلک

کلیدی
مرحلہ 1

حالیہ سالوں میں ،بچوں کے پرائمری سکول میں گزارے گئے وقت کا
جائزہ لینے کے طریقے میں اہم تبدیلیاں کی گئیں ہیں۔ چونکہ امتحانات
میں کارکردگی کی بنیاد پر طلباء کی لیولز میں درجہ کاری کی جاتی
تھی ،یہ لیولز حکومت کی ایما پر ختم کر دیئے گئے ہیں۔ اب ،سکولز
اپنے طور پر بچوں کی کارکردگی کے جائزے کا فیصلہ کرتے ہیں۔
خاص کر ،اس تبدیلی کے اثرات معلم کے تشخیصات اور  SATsکے
نتائج پر ہوئے ہیں۔

برطانیہ میں تعلیم

کالج/چھٹا فارم٭
-Aلیولز-AS ،لیولزNVQ ،
فاؤنڈیشن ڈگریز ،فنی کورسز،
 ،BTECsاپرنٹس شپس

 16-17سال 12

 17-18سال 13
ٰ
اعلی تعلیم
بیچلرز ،ماسٹرز PhD

+18

یونیورسٹی

*اگرچہ چند طالب علم سال  12اور  13مکمل کرنے کے لیے اپنے ثانوی سکول میں
حاضری جاری رکھ سکتے ہیں ،مگر طالب علم کالج جانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔

